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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Penyakit tidak datang dengan sendirinya pasti ada sebab akibat dan 

Allah SWT mendatangkan penyakit pasti ada obatnya seperti hadist yang 

diriwayatkan oleh Imam bukhari “Tidaklah Allah menurunkan penyakit 

kecuali Dia juga menurunkan penawarnya” ayat ini menjelaskan tentang 

bagaimana Allah SWT telah menurunkan penyakit selalu ada obatnya. 

Seperti hal-nya dengan penyakit stroke, dimana pada penyakit tersebut 

terdapat pengobatan dibidang fisioterapi, contohnya Fungsional Electical 

Stimulation (FES). 

Berdasarkan pengamatan kondisi kesehatan pada era sekarang 

banyak dijumpai masalah kesehatan salah satunya adalah penyakit stroke. 

Stroke merupakan penyakit yang sangat lazim dijumpai pada usia lanjut 

karena pada usia tersebut metabolisme mulai menurun sehingga lebih 

mudah terserang penyakit serta beberapa gangguan yang disebabkan oleh 

penyakit stroke meliputi kelemahan pada anggota gerak badan atas maupun 

bawah dan menurunnya gangguan sensoris pada area tertentu. 

Stroke merupakan gangguan pada pembuluh darah di otak, adapun 

salah satu faktor penyebab terjadinya stroke, seperti, kurangnya olahraga, 

merokok, dan gaya hidup pola yang buruk serta pola makan yang buruk. 

Stroke sendiri merupakan penyakit yang mempengaruhi saraf pusat  
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sehingga akan menyebabkan kelumpuhan pada bagian salah satu sisi tubuh 

ataupun sisi seluruh tubuh bergantung pada bagian mana letak masalahnya 

pada otak. Prevalensi penyakit stroke pada seluruh dunia 19% pada tahun  

1990, kemudian meningkat pada tahun 2010 dan pada era sekarang sendiri 

sebanyak 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke pada tahun 

2018 dengan ini menunjukan bahwa  populasi penyakit stroke merupakan 

salah satu yang terbesar didunia  (Unit & Collaboration, 2013). 

Pada umumnya aktivitas fungsional keseharian dijalankan oleh otot 

yang aktif secara seimbang namun terdapat faktor- faktor tertentu seperti : 

cedera, penyakit degenerative dll yang dapat mempengaruhi aktivitas otot 

sehingga menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan otot dapat terjadi 

karena perubahan struktur otot dan penurunan fungsi sehingga akan 

menyebabkan pemendekan atau penguluran otot yang tidak diinginkan 

(Janda, 2010). 

Fungsional electrical stimulation merupakan modalitas yang 

dirancang untuk memberikan efek stimulasi terhadap otot dan saraf yang 

bertujuan untuk meningkakan kekuatan tonus otot dan menstimulasi kerja 

saraf  yang lemah. Pemberian fungsional electrical stimulation pada pasien 

stroke lebih signfikan terjadinya peningkatan tonus otot dibandingkan jika 

hanya diberi terapi latihan (Sabut et al., 2011). 

Menurut Popovi (2009) stimulasi electical terhadap sistem motorik 

dan sensorik perifer berpengaruh terhadapap otot yang mengalami 

kelemahan, atrofi dan pemendekan. stimulasi electrical juga dapat 
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memperbaiki fungsi otot sehingga interaksi antara otot agonis dan antagonis 

dapat seimbang yang berdampak akan menambahnya kekuatan otot dan 

mengurangi spastisitas. 

Pada umumnya pasien yang terkena serangan stroke akan 

menimbulkan pola – pola kekakuan. Pada regio wrist biasanya akan 

terjadinya pola kekakuan yang umunya akan berpola kaku ke fleksi wrist, 

regio wrist merupakan bagian yang sangat penting untuk diperbaiki karena 

merupakan bagian yang sangat besar perannya digunakan sehari – hari 

sebagai makan, minum, mandi, memasak, mencuci dll (Hatem et al., 2016). 

Gerakan ekstensi finger dan wrist mempunyai peranan penting 

dalam aktivitas sehari termasuk pada pasien post stroke. Namun gerakan 

tersebut, merupakan gerakan yang sulit untuk dikembalikan, sehingga 

menjadi komponen yang sangat penting dalam rehabilitasi (Lee et al., 2017) 

Penelitian sebelumnya menujukan pasien stroke yang datang ke 

sebuah layanan fisioterapi mandiri mengeluhkan kelemahan pada salah satu 

sisi sebelah bagian tubuh pasien tetapi lebih sisi yang merasakan paling 

lemahnya pada bagian wrist sehingga sulit untuk beraktivitas dalam 

keseharian lalu diagnosis mengarah ke stroke hemiplegia. Setelah dilakukan 

fisioterapi dengan arus stimulation pulse dengan frekuensi 0 hz dengan 

intensitas 25 ma selama 15 menit pasien mengalami perubahan tonus otot 

selama terapi 3 bulan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian ini “Pengaruh Fungsional Electrical Stimulation / Fes 

Terhadap Ketidaksimbangan Otot Pasien Stroke” 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah Fungsional Electrical Stimulation berpengaruh terhadap 

ketidaksimbangan otot pasien stroke ? 

C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fungsional 

electrical terhadap ketidakseimbangan otot pada pasien stroke. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait 

pengaruh fungsional electrical stimulation terhadap pasien stroke serta 

penatalaksaan fisioterapinya serta sebagai mengembangkan kreatifitas 

dan wawasan peneliti dalam bidang fisioterapi. 

2. Manfaat praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan refrensi dalam melakukan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus pasien stroke serta dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian yang berikutnya.  

 

 


